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Α.ΚΕΙΜΕΝΟ 

Λέγεται γοῦν ἐν Σικελίᾳ (εἰ γὰρ καὶ μυθωδέστερόν ἐστιν, ἀλλ’ ἁρμόσει καὶ ὑμῖν ἅπασι 

τοῖς νεωτέροις ἀκοῦσαι) ἐκ τῆς Αἴτνης ῥύακα πυρὸς γενέσθαι· τοῦτον δὲ ῥεῖν φασιν ἐπί 

τὲ τὴν ἄλλην χώραν, καὶ δὴ καὶ πρὸς πόλιν τινὰ τῶν ἐκεῖ κατοικουμένων. Τοὺς μὲν οὖν 

ἄλλους ὁρμῆσαι πρὸς φυγήν, τὴν αὐτῶν σωτηρίαν ζητοῦντας, ἕνα δὲ τινα τῶν 

νεωτέρων, ὁρῶντα τὸν πατέρα πρεσβύτερον ὄντα καὶ οὐχί δυνάμενον ἀποχωρεῖν,    ἀλλὰ 

ἐγκαταλαμβανόμενον, ὑπὸ τοῦ πυρός, ἀράμενον φέρειν. Φορτίου δ’, οἶμαι, 

προσγενομένου καὶ αὐτός  ἐγκατελήφθη. Ὅθεν δὴ καὶ ἄξιον θεωρῆσαι τὸ θεῖον, ὅτι τοῖς 

ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς ἔχει. Λέγεται γὰρ κύκλῳ τὸν τόπον ἐκεῖνον  περιρρυῆναι 

τὸ πῦρ καὶ σωθῆναι τούτους μόνους, ἀφ’ ὧν καὶ τὸ χωρίον ἔτι καὶ νῦν  προσαγορεύεσθαι 

τῶν εὐσεβῶν χῶρον· τοὺς δὲ ταχεῖαν τὴν ἀποχώρησιν ποιησαμένους καὶ τοὺς ἑαυτῶν 

γονέας ἐγκαταλιπόντας, ἅπαντας ἀπολέσθαι.                                                                                                         

                                                                                           Λυκοῦργος, Κατά Λεωκράτους 95-96 

 

Β.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «Τοὺς μὲν οὖν ……… αὐτός  ἐγκατελήφθη». 
 

                                                                                                                                            (μονάδες 3) 

2. α) Ποια ήταν η στάση του γιου μπροστά στον πατέρα που κινδύνευε; 

    β) Ποια ήταν η τύχη όσων εγκατέλειψαν τους γονείς τους; 

  

                        (μονάδες 3) 

3. Ποιες είναι οι δύο κεντρικές ιδέες που διαπνέουν τον μύθο; 

 

    (μονάδες 2) 
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4. α) Να βρείτε μία  λέξη του κειμένου με την οποία έχει ετυμολογική συγγένεια καθεμία 

από τις παρακάτω λέξεις: 

 επίλογος → …………………………… 

 εισροή → ………………………………. 

 πυροβολικό → …………………………. 

  απώλεια → …………………………… 

    (μονάδες 2)      

 

    β) Να βρείτε τα συνθετικά μέρη  των αρχαίων ελληνικών  λέξεων που δίνονται και να     

     δηλώσετε τι μέρος του λόγου είναι  το α΄ συνθετικό. 

 

      

        Λέξη 

 

  Α΄ συνθετικό 

 

Β΄ συνθετικό 

 

Το α΄ συνθετικό 

είναι……………. 

σωματοφύλαξ       

λεπτολόγος       

συγγράφω       

εὒπορος    

 

(μονάδες 2)                                                                                                

5. α)Να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στον άλλο αριθμό: 

 τὸν πατέρα ………………………………... 

 τοῖς ἀνδράσιν  ……………………………..  

 τὴν  χώραν ………………………………… 

 τὸ χωρίον …………………………………... 

                                                                                                                                (μονάδες 2)      
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β)   ἀγαθοῖς - ἄξιον :   να μεταφέρετε τα επίθετα  στους υπόλοιπους  βαθμούς 

διατηρώντας   την πτώση, το γένος και τον αριθμό (στο  επίθετο   ἀγαθοῖς να γραφούν 

όλοι οι τύποι).                                                                                          

(μονάδες 2)      

6. Να συμπληρώσετε τον πίνακα, διατηρώντας το πρόσωπο και τον αριθμό των 

ρημάτων. 

 
 

    Οριστική      Υποτακτική         Ευκτική    Προστακτική 

       ἐσώθη    

            

λάβοιτε 
 

            λειφθέντων 

 

 εἲπῃς   

                                                                 

                                                                 (μονάδες 2) 

7 .α) Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική: 

 

            Κῦρος τοὺς τοξότας ἔταξε παρὰ τῷ ποταμῷ. 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                            (μονάδες 1)  

 β) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου:  

       γενέσθαι, σωτηρίαν.  

            (μονάδες 1) 

 


